
 

ZMLUVA 

o nájme nebytových priestorov 
 
 
uzatvorená podľa § 663 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka a zák. č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov medzi: 
 
 
 
Prenajímateľ : Mesto Byt ča, Námestie SR č. 1, 
   zastúpené primátorom mesta 
   Bc. Miroslavom Minárčikom na strane jednej 
   IČO : 321 192 
   č. účtu: IBAN: SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
   VÚB a.s. Žilina, exp. Bytča 

( ďalej len prenajímateľ ) 
 
Nájomca :  Ing. Daniel Bury , bytom S.Sakalovej č. 1351/22A 
   014 01  Bytča 
   ( ďalej len nájomca )  
    
 
ktorí po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony uzatvárajú túto 
 
 

n á j o m n ú       z m l u v u 
 
I. 

Predmet  nájmu  
 

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a to budovy č. súp. 182 na ul. S. 
Sakalovej v Bytči - Športová tribúna Mesta Bytče. Prenajímateľ prenajíma podľa tejto 
zmluvy nájomcovi časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v jej nevyužívaných 
pivničných priestoroch (bývalá chovňa akvarijných rýb – Fuljer, miestnosť č.031,033) o celkovej 
výmere 55 m2 .  
 

II. 
Účel  nájmu  

 
Nebytové priestory bližšie špecifikované v čl. I. tejto zmluvy prenajíma prenajímateľ 
nájomcovi za účelom – skúšobňa amatérskej hudobnej skupiny. 
  

III.  
Doba nájmu, ukon čenie nájmu  

 
Predmet  zmluvy  špecifikovaný  v  čl. I.  tejto  zmluvy  prenajíma  prenajímateľ 
nájomcovi na dobu  neurčitú a to od 01.08.2017.  
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Nájomný vzťah možno ukončiť :  
 
a) dohodou zmluvných strán  
 
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, bez udania dôvodu a to s 3 – 
mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po jej doručení.  
 
c) odstúpením prenajímateľa od zmluvy v prípade, že nájomca bude predmet nájmu 
užívať v rozpore so zmluvou alebo poruší niektoré ustanovenie tejto zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastanú doručením písomného oznámenia prenajímateľa o odstúpení 
nájomcovi. 

 
IV.  

Cena nájmu  
 

Nájomné, vrátane platieb za služby je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 
13,27 €/mesiac – paušálne. Ročné nájomné predstavuje sumu vo výške 159,24 €, 
slovom : stopäťdesiatdeväť eur a dvadsaťštyri centov. Nájomca je povinný uhrádzať 
nájomné mesačne, vždy do 15-teho dňa v mesiaci za príslušný kalendárny mesiac, 
vo výške 13,27 € a to na účet prenajímateľa č.: SK12 0200 0000 0000 2352 5432, 
var. symbol : 2120034, vedený v pobočke VÚB a.s. Žilina, exp. Bytča alebo priamo 
do pokladne na MsÚ v Bytči. Zmluvné strany sa dohodli na valorizácii  nájomného 
nasledovne : výška nájomného sa môže zvýšiť oproti výške nájomného 
z predchádzajúceho kalendárneho roku o toľko percent, koľko je medziročná miera 
inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien zverejnená Štatistickým úradom SR. 
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný v prípade omeškania s platením 
nájomného zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. 
 

V. 
Ostatné dojednania  

 
Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu v súlade s účelom dohodnutým touto 
zmluvou. Nájomca sa zaväzuje, že všetky škody a závady, ktoré by počas nájomnej 
doby vznikli na predmete nájmu jeho používaním alebo zneužívaním, dá odstrániť 
na svoje náklady a tiež sa zaväzuje nahradiť škody, ktoré by spôsobil sám alebo 
osoby s ním spojené. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu dať predmet nájmu do podnájmu, resp. iného užívania tretej osoby. 
Nájomca sa upozorňuje na možnosť zatopenia, resp. zaplavenia pivničných 
priestorov v dobe záplav a zvýšenej hladine spodných vôd. Škody, ktoré môžu 
vzniknúť pri týchto udalostiach na súkromnom majetku nájomcu znáša nájomca na 
vlastné náklady. Nájomca sa upozorňuje na povinnosť dodržiavať všetky zákonné 
protipožiarne a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa k užívaniu prenajatých 
nebytových priestorov. 
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VI. 
Záverečné ustanovenia  

 
Nájom nebytových priestorov podľa tejto zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Bytči uznesením č. 110/2017 na svojom zasadnutí konanom dňa 29.06.2017 
v prospech nájomcu, za podmienok ustanovených touto zmluvou. Nájom nebytových 
priestorov podľa tejto zmluvy je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 
majetkom Mesta Bytča a bol schválený ako prenájom podľa § 9a, ods.9, písm. c zák. 
č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov – osobitný zreteľ, 
podpora kultúrnych aktivít občanov mesta Bytča. Zmluvné strany sa vzájomne 
dohodli, že zmeny a doplnky nájomnej zmluvy môžu účastníci zmluvy vykonať 
formou jej písomného dodatku. Zmluva pozostáva z 3-och strán a je vyhotovená v  
4-och  vyhotoveniach,  z  ktorých  každá  zmluvná  strana  obdrží  po 2-och 
exemplároch. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa 
riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacej legislatívy SR. Zmluvné 
strany záverom prehlasujú, že obsahu zmluvy bolo porozumené, nebola podpísaná v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne v 4-
och vyhotoveniach podpísali. 
 
 
 
 
V Bytči, dňa:  17.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
         nájomca                prenajímateľ 
   
     Ing. Daniel Bury                                           Mesto Bytča v zastúpení 
               Bc. Miroslav   M i n á r č i k 
                    primátor  mesta 


